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NAUJOJO „NISSAN QASHQAI“ 
AKSESUARAI

„Nissan“ aksesuarai suteiks jūsų „Qashqai“ automobiliui individualų braižą, 
padės sukurti išskirtinį jo stilių, pagerinti važiavimo komfortą ir optimaliai 
pritaikyti jį kasdienėms kelionėms. Jie atitinka aukščiausius kokybės, 
efektyvumo ir patikimumo standartus. „Nissan“ siūlo platų naudingų ir 
naujoviškų produktų asortimentą, skirtą įvairioms jūsų reikmėms – 
originalius „Nissan“ aksesuarus ir rinktinius kitų gamintojų produktus.

ORIGINALŪS „NISSAN“ AKSESUARAI

Originalūs „Nissan“ aksesuarai – specialiai „Nissan“ automobiliams sukurti 
ir pagaminti produktai. Tai mūsų inžinierių darbo rezultatas. Jie atitinka 
visus „Nissan“ taikomus standartus. Šiems aksesuarams taikoma naujo 
automobilio 3 metų arba 100 000 km ridos (priklausomai nuo to, kuri 
sąlyga įsigalioja anksčiau) garantija. Garantijos apsauga galioja iki naujo 
automobilio garantijos pabaigos arba 12 mėnesių, priklausomai nuo to, 
kuris laikotarpis yra ilgesnis.

RINKTINIAI KITŲ GAMINTOJŲ AKSESUARAI

„Nissan“ kruopščiai atrinko grupę antrinės rinkos produktų, gaunamų  
iš patikimų tiekėjų. Šie produktai padės išsaugoti nepriekaištingą jūsų 
automobilio būklę ir leis patirti tikrą malonumą kiekvienąkart sėdant  
už jo vairo. Kitų gamintojų produktų garantijos galiojimo laikotarpis gali
skirtis. Tai priklauso nuo atitinkamo produkto tiekėjo. Daugiau informacijos 
apie tai teiraukitės įgaliotoje „Nissan“ atstovybėje arba servise.

Originalūs „Nissan“ aksesuarai turi būti montuojami „Nissan“ atstovybėje ar servise. Originaliems „Nissan“ 
aksesuarams, sumontuotiems pasibaigus naujo automobilio garantijos laikotarpiui arba trečiosios šalies 
ar paties kliento, taikoma tik 12 mėnesių (be ridos apribojimų) originalių „Nissan“ dalių ir aksesuarų garantija.
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Šie aksesuarai išbandyti Europai būdingo maksimalaus karščio ir šalčio sąlygomis, kad būtų tinkamai apsaugoti nuo deformacijos ir puikiai tiktų.

Išorės apdaila
Pademonstruokite savo individualų stilių. Išorės apdailos aksesuarų paketai padės pabrėžti išraiškingus 
naujojo „Qashqai“ kontūrus ir atskleisti efektingą jo išvaizdą, kurios neįmanoma nepastebėti.

„ELEGANCE“ PAKETAS
A – Priekinė apdaila, chromas – KE6106U0CR
B – Galinė apdaila, chromas – KE7916U0CR
C – Šoninė apdaila, chromas – KE7606U0CR
Rafinuoti išorės akcentai.

„ACTIVE“ PAKETAS
D – Priekinis apatinis gaubtas - KE6106U10S
E – Galinis apatinis gaubtas - KE7916U10S*
Pagyvinkite savo „Qashqai“ išvaizdą naujo  
„Active“ paketo elementais, kad jis atrodytų  
dar dinamiškesnis.
* Galinė dugno apsauga siūloma be vilkimo kablio. Vilkimo kablių 
variantų ieškokite aksesuarų kainoraštyje.

F – „DARK SILVER" VEIDRODĖLIŲ GAUBTAI
„Dark Silver" - KE9606U0CR
Stilingi ir kokybiški vakuuminio formavimo būdu 
pagaminti veidrodėlių gaubtai.

G – GALINIS BAMPERIS
Galinio bamperio apsauga – KE6206U000 
Apsaugo nuo įbrėžimų ir kitų pažeidimų kraunant 
daiktus į bagažinę ar juos iškraunant.
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Lengvojo lydinio ratai
Specialiai naujajam „Qashqai“ sukurti mūsų lengvi žieminiai lengvojo lydinio ratlankiai siūlo idealų 
patvarumo, preciziškumo, efektyvumo ir stiliaus derinį.

LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI

A – 17 COLIŲ LENGVOJO LYDINIO RATLANKIS WRW,
sidabrinis – KB4096U200

Puikūs lengvojo lydinio ratlankiai jūsų „Qashqai“ už patrauklią kainą. Rekomenduojama naudoti žiemą, nes jie 
pritaikyti šaltoms oro sąlygoms* ir yra atsparūs druskos, cheminių medžiagų bei smėlio poveikiui.
* Jei reikalauja vietos reglamentai, turi būti montuojami su žieminėmis padangomis.

B – ELEKTRINĖS POMPOS PADANGOMS PRIPŪSTI KOMPLEKTAS
Elektrinės pompos padangoms pripūsti komplektas – 573506UA0A
Greitas ir paprastas būdas užtikrinti visuomet tinkamą padangų slėgį ir kartu optimalų automobilio 
efektyvumą bei ekonomiją.

C – NUO VAGYSTĖS SAUGANČIOS VERŽLĖS
Nuo vagystės saugančios veržlės – KE40989947
Šis paprastų ir kartu efektyvių detalių komplektas užtikrina papildomą apsaugą ir suteikia ramybės jausmą.
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Transportavimas
Jei reikia daugiau vietos bagažui ar sporto įrangai transportuoti, 
mes jums padėsime. Mūsų stogo skersiniai ir krovinių  
laikikliai išplečia naujojo „Qashqai“ krovumo galimybes nė  
kiek nepakenkdami jo saugumui.

A – STOGO SKERSINIAI 
su „Easyfix“ sistema – KE7326U510*

B – KROVINIŲ LAIKIKLIAI
su „Easyfix“ sistema – KE7306U510*

Šie patvarūs ir ilgaamžiai aukštos 
kokybės aliumininiai stogo skersiniai 
bei krovinių laikikliai gali atlaikyti  
iki 75 kg apkrovą. Dėl „Easyfix“ 
sistemos juos galima pritvirtinti  
per 10 minučių be jokių įrankių.

* Tinka su stogo bėgeliais komplektuojamiems 
modeliams.

C – SLIDŽIŲ LAIKIKLIS
4–6 poroms
4 poroms – KS73850002
6 poroms – KE73899996
Galima saugiai ir patogiai gabenti 
iki 6 slidžių komplektų.

D – DVIRAČIŲ LAIKIKLIS
Plieninis – KE73880100
Aliumininis – KB73880010
Leidžia ant naujojo „Qashqai“ 
stogo patikimai pritvirtinti iki  
4 dviračių.

E – STOGO BAGAŽINĖ
Su greito fiksavimo mechanizmu
Maža – KE734380BK
Vidutinė – KE734480BK
Didelė – KE734630BK
Bagažui saugiai ir patikimai 
transportuoti rinkitės mūsų 
aerodinamiškas stogo bagažines. 
Dėl „QuickFix“ sistemos jomis itin 
patogu naudotis.
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Vilkimas
Norite prikabinti velkamą namelį arba priekabą 
ar tiesiog privirtinti kelis dviračius? Jūsų 
pasirinkimui siūlome specialiai jūsų „Qashqai“ 
sukurtus vilkimo kablius, laikiklius ir elektros 
instaliacijos komplektus, kurie yra maksimaliai 
suderinami, funkcionalūs ir saugūs.

VILKIMO KABLIAI
A – Nuimamas – KE5KT6U510
B – Fiksuotas – KE5KT6U500
Originalūs „Nissan“ vilkimo kabliai sukurti specialiai 
naujajam „Qashqai“ ir išbandyti kartu su juo, kad 
tiktų jo 1800 kg vilkimo galiai. Jie pranoksta visus 
Europos standartus.

C – ELEKTROS INSTALIACIJOS KOMPLEKTAS
7 kontaktų jungtis – KE5056U002
13 kontaktų jungtis – KE5056U012
100% suderinami su naujojo „Qashqai“ elektros 
sistemomis ir užtikrina visišką saugumą esant 
maksimaliai elektros apkrovai net ir nepalankiausiomis 
oro sąlygomis.

D – ELEKTRINIŲ DVIRAČIŲ LAIKIKLIS
Dviračių laikiklis –  KB73871313*
Šis laikiklis skirtas transportuoti tiek elektrinius, tiek 
įprastus dviračius.
* Galima gabenti iki trijų dviračių esant ne didesnei nei 60 kg bendrai 
apkrovai; vieno dviračio maksimalus svoris – 30 kg.
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B – SLENKSČIŲ APSAUGOS SU APŠVIETIMU
Su „Qashqai“ logotipu – KE9676U542 
Šios apsaugos ne tik patikimai apsaugo 
slenksčius nuo pažeidimų, bet ir sukuria 
prabangos įspūdį.

C – SLENKSČIŲ APSAUGOS BE APŠVIETIMO
Aliumininės, su „Qashqai“ logotipu – KE9676U100 
Lengvai valomos, padeda apsaugoti automobilį 
nuo įbrėžimų ir kitų paviršiaus pažeidimų.

D – JUTIKLINIO EKRANO APSAUGINĖ PLĖVELĖ
9 colių ekranui – KB5376U50B
Ši idealaus dydžio plėvelė leis pamiršti visus 
įbrėžimus ir dėmes ant „NissanConnect“ 
jutiklinio ekrano.

Salono apsauga
Naudojant mūsų siūlomus vidaus apsaugos 
elementus, naujojo „Qashqai“ salonas visuomet 
atrodys nepriekaištingai.

A – GRINDŲ KILIMĖLIAI

„Luxury“ kilimėliai – KE7456UN0A
TANKIS: 750 g/m2, juodi, su sukepinto  
veltinio pagrindu.

Veliūriniai kilimėliai – KE7456UN1A
TANKIS: 450 g/m2, juodi, su sukepinto  
veltinio pagrindu. 

Guminiai kilimėliai – KE7486U000
Storis: 62–67 mm

Specialiai naujajam „QASHQAI" sukurti kokybiški 
kilimėliai, užtikrinantys maksimalų saugumą.
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Išorės apsauga
Ne visada galima išvengti purvo, lietaus ar kitų 
vairuotojų klaidų, tačiau galima patikimai 
apsaugoti naująjį „Qashqai“ nuo pažeidimų 
pasirinkus mūsų siūlomus išorės elementus.

A – PURVASAUGIAI
Purvasaugiai – KE7886UA01
Specialiai naujajam „Qashqai“ pritaikyti purvasaugiai 
padeda išvengti automobilio pažeidimų dėl nuo kelio 
atšokusių akmenukų ir kitų nuolaužų, taip pat 
apsaugo kitus eismo dalyvius nuo aptaškymo.

B – APSAUGINĖ DURELIŲ KRAŠTŲ PLĖVELĖ
Apsauginė durelių kraštų plėvelė – KB53790100
Ši nematoma apsauginė plėvelė padeda išvengti 
durelių kraštų įbrėžimų ir kitų pažeidimų.

Apšvietimas
Pasirūpinkite ryškesniu apšvietimu, kad 
užtikrintumėte aukštesnį naujojo „Qashqai“ 
saugumo bei komforto lygį ir sukurtumėte 
dar individualesnį jo charakterį.

C – BAGAŽINĖS DURELIŲ LEMPA
Bagažinės durelių lempa – KB93000170
LED lempa automatiškai įsijungia atidarius bagažinę. 
Ją taip pat galima nuimti ir naudoti kaip žibintuvėlį 
arba nešiojamąją lempą apžiūrint automobilį.

D – RŪKO ŽIBINTAI
LED rūko žibintas 
Šie priekiniai LED rūko žibintai užtikrina maksimalų 
matomumą ir saugumą esant rūkui ir prasto 
apšvietimo sąlygomis.
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Nuo lagaminų iki nešvarių batų ir šeimos numylėtinio šuns – su naujuoju „QASHQAI" galite 
transportuoti bet kokius krovinius. Mūsų specialūs aksesuarai padės užtikrinti visuomet 
nepriekaištingą bagažinės išvaizdą.

Bagažinės apsauga

A – DVIPUSIS BAGAŽINĖS ĮKLOTAS
Dvipusis bagažinės įklotas – KE9656U0S0*
Viena šio lengvai išimamo įkloto pusė pagaminta iš dėvėjimuisi 
atsparaus veliūro, o kita – iš lengvai valomos gumos, puikiai 
tinkančios augintiniams ar nešvarioms sodo atliekoms gabenti.

B – TEKSTILINIS BAGAŽINĖS KILIMĖLIS
Krovinių skyriaus apsauga – KE8406U000*
Šis itin tvirtas ir lengvai nuimamas kilimėlis užtikrina papildomą 
jūsų bagažinės vidaus erdvės apsaugą. TANKIS: 520 g/m2, 
juodas, su granuliuotu pagrindu.

C – VISOS BAGAŽINĖS APSAUGA
Visos bagažinės apsauga – KS9656U5E0*
Visapusiška bagažinės apsauga nuo išsipylusių skysčių, purvo  
ir kitų gyvenimo pėdsakų.

D – KROVINIŲ SKYRIAUS SLENKSČIO APSAUGA
Krovinių skyriaus slenksčio apsauga – KE9676U000*
Apsaugo bagažinę nuo įbrėžimų ir kitų pažeidimų kraunant 
daiktus į bagažinę ar iš jos iškraunant.

E – LANKSTI BAGAŽO ORGANIZAVIMO SISTEMA
Lanksti bagažo organizavimo sistema – KB93000160* 
Padeda išvengti bagažinėje ir viršutinėje krovinių skyriaus dalyje 
esančių daiktų judėjimo važiuojant.
* Tinka „N-Connecta“ ir aukštesnio lygio komplektacijos modeliams.
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Pagalbiniai priedai
Jei norite mėgautis kiekviena kelione už savo naujojo 
„Qashqai“ vairo, pasirūpinkite, kad jis visuomet būtų 
švarus, tvarkingas ir parengtas nuotykiams.

A – DAIKTŲ LAIKIKLIS
Daiktų laikiklis – KE9646U510
Reguliuojama aliumininė krovinių skyriaus pertvara. Lengvai 
nuimama ir pritvirtinama. Dėl skirtuvo ir diržo, slankiojančio 
specialiomis kreipiamosiomis, optimaliai pritaikoma prie bet 
kokio dydžio daiktų.

B – NEŠIOJAMASIS DULKIŲ SIURBLYS
Nešiojamasis dulkių siurblys – KB93000180
Patogus ir efektyvus būdas palaikyti salono švarą bet kokiomis 
sąlygomis – jūsų automobilio vidus visada atrodys nepriekaištingai.

C – ORO FILTRAVIMO ĮRENGINYS
Automobilio oro filtravimo įrenginys – KB27299900
Valo salono orą, pašalindamas žiedadulkes, 
nemalonius kvapus, virusus, bakterijas ir  
kitas daleles.

D – ŠALTDĖŽĖ
Šaltdėžė – KS93000080
Mėgaukitės vėsiais gėrimais ir šviežiu maistu 
leisdamiesi į tolimas keliones.

E – RAKTO IEŠKIKLIS
Rakto ieškiklis – KB23099900
Naudojant „Bluetooth“ technologiją, prijungiamas 
prie telefono, kad visada galėtumėte rasti savo 
raktus, ir atvirkščiai.
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Saugumas
Mūsų aksesuarai saugumui užtikrinti visada naudingai 
pasitarnaus reikiamu momentu, nesvarbu, ar juos 
rinktumėtės siekdami laikytis tarptautinių reglamentų 
reikalavimų ar tiesiog norėdami mėgautis ramiu važiavimu.

G - LED AVARINĖS SIGNALIZACIJOS LEMPA
LED avarinės signalizacijos lempa – KB93000140
Ryški mirksinti šviesa ypač praverčia, kai tenka netikėtai sustoti 
tamsioje vietoje ar pavojingoje kelio atkarpoje.

H - AVARINIS PLAKTUKAS
Avarinis plaktukas su LED prožektoriumi – KB93000150
Avarinis plaktukas su patogiu LED prožektoriumi gali pagelbėti 
avarinėse situacijose, kai reikia išdaužti langą ar pasišviesti.

I - „SAFETY“ PAKETAS
„Safety“ paketas (pirmosios pagalbos rinkinys,  
1 apsauginė liemenė, 1 avarinis trikampis ženklas „EuroMicro“)  
su „Nissan“ logotipu – KE93000022

„Safety“ paketas (pirmosios pagalbos rinkinys,  
1 apsauginė liemenė, 2 avariniai trikampiai ženklai „EuroMicro“)  
su „Nissan“ logotipu – KE93000023

„Safety“ paketas (pirmosios pagalbos rinkinys,  
2 apsauginės liemenės, 1 avarinis trikampis ženklas „EuroMicro“) 
su „Nissan“ logotipu – KE93000024

Šias priemones visada naudinga turėti savo „Qashqai“.
Informacinė sistema
Naujajame „Qashqai" gausu naujausių technologijų, o šie aksesuarai leis Jums maksimaliai išnaudoti 
visas galimybes. Nuo telefono tvirtinimų iki belaidžio įkrovimo bei vaizdo registratorių. Visa tai padės 
Jums lengvai naviguoti moderniame pasaulyje.

A - VAIZDO REGISTRATORIUS*
Vaizdo registratorius - B84526UR0A
Jungtis - B845B6PAAA
*Galima naudoti tik laikantis vietoje galiojančių įstatymų.

B - BELAIDIS KROVIKLIS
Ant skydelio / stiklo tvirtinamas belaidis kroviklis 
„MagicMount ProCharge". - KB28900010
Įkrauna suderinamus telefonus nenaudojant kabelio.

TELEFONŲ LAIKIKLIAI
C - Universalus telefono laikiklis „DashMount"  

KB28900001
D - Ant skydelio / grotelių tvirtinamas telefono 
laikiklis „MagicMount" - KB28900004
E - Ant skydelio / stiklo tvirtinamas telefono laikiklis 
„MagicMount" - KB28900005
F - Ant grotelių tvirtinamas telefono laikiklis 
„MagicMount" - KS289AVMBL
Vairuojant laikykite savo telefoną ten, kur Jums patogiau.



IŠORĖS APDAILA

Naujojo „QASHQAI“ aksesuarai

RATLANKIAI

„ACTIVE“ PAKETAS PAPILDOMI IŠORĖS APDAILOS ELEMENTAI

TRANSPORTAVIMAS

VILKIMAS

VIDAUS APSAUGA

Priekinė apdaila, 
chromas
KE6106U0CR

Grindų kilimėliai 
„Luxury“
KE7456UN0A

Stogo skersiniai
su „Easyfix“  
sistema
KE7326U510

Elektros 
instaliacijos 
komplektas
7 kontaktų
jungtis
KE5056U002
13 kontaktų 
jungtis
KE5056U012

Jutiklinio ekrano 
apsauginė 
plėvelė
9 colių ekranui –

KB5376U50B

Galinė apdaila, 
chromas
KE7916U0CR

Veliūriniai 
kilimėliai
KE7456UN1A

Bagažo laikikliai
su „Easyfix“  
sistema
KE7306U510Šoninė apdaila, 

chromas
KE7606U0CR

Guminiai 
kilimėliai
KE7486U000

17 colių lengvojo 
lydinio ratlankis 
WRW, sidabrinis

KB4096U200

Elektrinės  
pompos  
padangoms  
pripūsti  
komplektas
573506UA0A

Nuimamas
vilkimo kablys
KE5KT6U510

Slenksčių  
apsaugos su 
apšvietimu ir 
„Qashqai“  
logotipu
KE9676U542

Galinio  
bamperio  
apsauga
KE6206U000

Nuo vagystės 
saugančios 
veržlės
KE40989947

Fiksuotas vilkimo 
kablys
KE5KT6U500

Slenksčių  
apsaugos be 
apšvietimo su 
„Qashqai“  
logotipu,  
aliumininės
KE9676U100

Dviračių laikiklis
Plieninis –
KE73880100
„Luxury“ –

KB73880010
„T-Track“  
adapteris  
(plieniniam 
laikikliui) –
KE73799933

Stogo bagažinė, 
greito tvirtinimo, 
dvipusė
Maža –
KE734380BK
Vidutinė –
KE734480BK
Didelė –
KE734630BK

Slidžių laikiklis
4 poroms

KS73850002
6 poroms
KE73899996

El. dviračių laikiklis –
KB73871313

3 dvir., 
nulenkiamas, 
„Euroride“
KE73870307
2 dvir., 
nulenkiamas, 
„Euroride“
KE73870213

„ELEGANCE“ PAKETAS

Priekinis  
apatinis gaubtas
KE6106U10S

Veidrodėlių 
gaubtai -  
„Dark Silver"
KE9606U0CR

Galinis  
apatinis gaubtas
KE7916U10S



Naujojo „QASHQAI“ aksesuarai

BAGAŽINĖS APSAUGA

PAGALBINIAI PRIEDAI

IŠORĖS APSAUGA APŠVIETIMAS

INFORMACINĖ IR PRAMOGINĖ SISTEMA

SAUGUMAS

Purvasaugiai
KE7886UA01

LED rūko žibintai

Universalus  
telefono laikiklis 
„DashMount“

KB28900001

Telefono laikiklis 
„MagicMount“ 
(tvirtinamas ant 
prietaisų  
skydelio / stiklo)

KB28900005

Telefono laikiklis 
„MagicMount“ 
(tvirtinamas  
ant prietaisų  
skydelio)

KB28900003

LED avarinės 
signalizacijos 
lempa

KB93000140

Dvipusis
bagažinės 
įdėklas
KE9656U0S0

Kėbulo apačios 
apsauga
KE5416U500

Bagažinės  
durelių lempa

KB93000170

Telefono laikiklis 
„MagicMount“ 
(tvirtinamas prie 
ventiliacinės 
angos)

KS289AVMBL

Telefono belaidis 
kroviklis 
 „MagicMount  
ProCharge“  
(tvirtinamas ant 
prietaisų  
skydelio / stiklo)

KB28900010

Telefono laikiklis 
„MagicMount“ 
(tvirtinamas  
ant prietaisų  
skydelio / prie  
ventiliacinės 
angos)

KB28900004

Avarinis  
plaktukas  
su LED 
prožektoriumi

KB93000150

Lanksti bagažo 
organizavimo 
sistema

KB93000160

Daiktų laikiklis
KE9646U510

Rakto ieškiklis
KB23099900

Nešiojamasis 
dulkių siurblys

KB93000180

Peleninė su 
apšvietimu

F880089926

Tekstilinis 
bagažinės
kilimėlis
KE8406U000

Apsauginė  
durelių kraštų  
plėvelė

KB53790100

Krovinių skyriaus 
slenksčio  
apsauga
KE9676U000

Automobilio oro 
filtravimo
įrenginys

KB27299900

Palapinė
999T7XY200

Šaltdėžė
KS93000080

Visos bagažinės 
apsauga

KS9656U5E0

„Safety“ paketai
Pirmosios pagalbos rinkinys, 1 apsauginė liemenė,  
1 avarinis trikampio formos ženklas „EuroMicro“
KE93000022
Pirmosios pagalbos rinkinys, 1 apsauginė liemenė,  
2 avariniai trikampio formos ženklai „EuroMicro“
KE93000023
Pirmosios pagalbos rinkinys, 2 apsauginės liemenės, 
1 avarinis trikampio formos ženklas „EuroMicro“
KE93000024

Aksesuarai ir bet kokia papildoma įranga, savarankiškai sumontuota kliento įsigijus automobilį, gali turėti įtakos pateiktiems automobilio nuvažiuojamo atstumo rodikliams. 
Originaliems „Nissan“ aksesuarams taikoma naujo automobilio 3 metų / 100 000 km (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau) garantija, jeigu jie sumontuojami 
prieš automobilio perdavimą savininkui, arba naujo automobilio garantijos galiojimo laikotarpiu. Originalūs „Nissan“ aksesuarai turi būti montuojami „Nissan“ atstovybėje ar 
servise. Originaliems „Nissan“ aksesuarams, sumontuotiems pasibaigus naujo automobilio garantijos laikotarpiui, trečiosios šalies ar paties kliento, taikoma tik 12 mėnesių (be 
ridos apribojimų) originalių „Nissan“ dalių ir aksesuarų garantija.

Kitų gamintojų produktų garantijos galiojimas priklauso nuo tiekėjo. Daugiau informacijos apie tai teiraukitės įgaliotoje „Nissan“ atstovybėje arba servise.

Vaizdo 
registratorius

B84526UR0A
Jungtis

B845B6PAAA
Galima naudoti 
tik laikantis  
taikomų vietos 
teisės aktų  
reikalavimų.
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„Nissan“ išplėstinė garantija suteikia galimybę pratęsti 
gamyklinę 5 metų / 100 000 km ridos garantiją 
ilgesniam laikui arba iki didesnės ridos.

Pasirinkite geriausiai jūsų vairavimo įpročius atitinkantį 
sutarties variantą. Remontuojant automobilį, bus 
naudojamos tik originalios „Nissan“ dalys, o remonto 
darbus atliks kvalifikuoti „Nissan“ meistrai.

Pasirūpinkite tinkama savo „Nissan Qashqai“ priežiūra, 
kurios jis nusipelno, sudarydami„Nissan“ paslaugų 
sutartį. Ji ilgainiui padės sutaupyti pinigų.

Į „Nissan“ paslaugų sutartį įtraukiami visi planiniai darbai, 
kuriuos rekomenduoja „Nissan“ ir kurie nurodyti oficialiame 
„Nissan“ automobilių techninės priežiūros vadove.

Pasirašę paslaugų sutartį, iš anksto žinosite techninės 
priežiūros išlaidas ir būsite apsaugoti nuo kainų 
didėjimo dėl infliacijos.

Pasirinkite jums tinkantį sutarties galiojimo laikotarpį ir 
naudokitės kvalifikuotų meistrų teikiamomis techninės 
priežiūros paslaugomis (naudojant originalias „Nissan“ 
atsargines dalis) už mažesnę kainą.

Tinkamai prižiūrėtas automobilis turi didesnę išliekamąją 
vertę. Parduodant „Nissan“ automobilį iki paslaugų sutarties 
galiojimo pabaigos, kartu su automobiliu naujam savininkui 
atitenka ir ši sutartis. Tad neverta laukti. Pasirašykite 
„Nissan“ paslaugų sutartį ir vairuokite be rūpesčių!

IŠPLĖSTINĖ GARANTIJA PASLAUGŲ SUTARTYS

Atributika

A - A5 formato užrašų knygutė

B - Terminė gertuvė

C - Įkrovimo laidas

D - Tamsiai ir šviesiai mėlynas rašiklis

E - Raktų pakabukas „Deluxe Torino Loop“

F -  470 ml terminis puodelis su varine 
vakuumine izoliacija

G - 10 W belaidžio įkrovimo dėklas „Encore“ 



Susipažinkite su naujuoju „Nissan Qashqai“ iš arčiau:
www.nissan.lt.
Sekite naujienas apie „Nissan Qashqai“ „Facebook“, „Twitter“ ir „Youtube“.
Buvo imtasi visų priemonių, kad šio leidinio turinys prieš atiduodant jį spausdinti būtų teisingas (Gruodis 2021). Šioje brošiūroje 
publikuojamos automobilių parodose demonstruotų automobilių prototipų nuotraukos. Laikydamasi bendrovės politikos nuolat tobulinti 
gaminius, „Nissan Europe“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti šiame leidinyje pristatytų automobilių specifikacijas, aprašymus ir 
nuotraukas. „Nissan“ atstovybėms bus nedelsiant pranešta apie bet kokius pakeitimus. Naujausios informacijos teiraukitės vietinėje 
„Nissan“ atstovybėje. Dėl ribotų spausdinimo proceso galimybių šioje brošiūroje matomos spalvos gali šiek tiek skirtis nuo faktinių dažų 
ir salono apdailos medžiagų spalvų.
Visos teisės saugomos. Draudžiama dauginti šios brošiūros turinį ar jo dalį be rašytinio „Nissan Europe“ sutikimo. Ši brošiūra pagaminta 
iš popieriaus, kurio sudėtyje nėra chloro. „MY21 Qashqai C&A“ brošiūra, 2021-12. Spausdinta ES. Sukūrė DESIGNORY (Prancūzija), pagamino 
„eg+ worldwide“ (Prancūzija), tel. +33 1 49 09 25 35.

https://www.nissan.lt/automobiliai/nauji-automobiliai/qashqai.html



